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k informacím o obcích : ffi;T,:,r,:riil; :"r, o češích na volyni

Anketní lístek vyplň podle dotazŮ nejen za obec, ze které na Volyni pocházĚ, ale za vš,echny obca, za které mŮžeš pravdivě iníormovat,

Proto ie v anketním lístku uvedeno vedle sebe několik ěíselných rubrik - podle poětu obcí. Schází zejmóna informacE o o§adáoh a obcích,

ve kteďch žib MÁLo ČEslďcH RoDlN. NestaěÉli místo, piš na zvláštní list a označ ěísla bodů, ke Heným se iníormace váahuje.
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t. ČESlď nezev obce, osady (např. BuĚovka nironv Bor*ovra,ii3|

sklíň nikoliv Šklyň a pod)
řlircácť/"

2. Neibližšídvě ěeskó obce

{např, Huleě 2 km, S. Háj 1 km)

:j

§ "?lo.lela v'{,, 2

3. 'Stup6ň ěeskosti'oboe (vypiš zkratkou a zakroužkuj to, co platí

k roku 1944

ées,ká,Z

Casteena Cesr4 Č

jednoťivé rodiny, J

4. zda byly pod stejným názv€m oDDĚLENÉ dvě ěásti obce: ěeská

a ukrajinská nebo polská (zakoužkuj to, co platí k roku 1 947)

ano, ne ano, no

5 *Zda vybudován s ěeskou finanění úěastí chrám v obci nebo

iejím okolí ftde) a jaké konfese: prusl., káol., protost.,

baptist., iiné

vypiš např-

Hrušvice, katol.

6 *Zda vybudována s ěeskou íinanění rtěastí společ€nská budova:

sokolovna, ku}tumí dům a pod. @akroužkuj a vypiš co) 1,

F'
pďím. ne_ranó\ooí- l ?a\-.',J4 L O,LL
-*Ph ťtr"n*,

7 -Zda byly v obci nebo v jejim okolí (kde) vybudovány podniky

s převažující ěeskou finanění rJčastí (souk. akc. spol.,

družstevní ap.):

7.1. Pivovary

7.2. Cukrovary

7.3. Mlýny {9en.,vodní,větr)

7.4. Továmy nebo velké dílny

7.5. Mlékárny

7,.6. Jinéúakó) l.ť+,/o , /4
(Zakoužkuj to, co platO i '"r,8-, "

a."'r?4 ( k

/6ó](t<ae), ne\-,
ano ftde)fu9'

@|ta"),n,
anoftde),@\

4Í'čt o"l, *
@'ďxa"l, *
5 vyPiš oo

8. Spolky v obci v r, 1939:

8.1. Hasičslcý

82. Sokolský

8.3. Kapela

8.4,Jiné(vypišjaké) - d"l*,i/, /,o"' _

ífrě'; n"
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@; ne

6l ne
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9. Vypiš,kteří řámEslníci působili v obci v r.1939

(např. švoc, krejcí, ap)

Qlt iqa. l t yt ť, , {a

/<tr'*',i' , 4
fr.. /, L"'ri' , .5'
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10. Rok založeníČESXÉ obce nebo osady $en v přpadě,

že to bezpeěně vÉ)
ll €,{ - /í 7s

11. Místa související s naši historii v okolí wedených obcí, které navrhujeě na mapě označit

Popiš je struěně na zvláštní list .

' u bodů 5, 6 a 7 uveď všechny objeky i když později zanikly nebo byly zniě,eny
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vážgní íespond€nti.

Ze 24@ ělEnů SdruŽení jsme vás, respondentů, vybrali několik s6t, aby§te svými odpověďmi pomohli V},tvořt HlsToRlcKoU MAPU o
ěEŠÍcH NA VoLYNl, kteú poslouží dnešním soukomým i vědeckým áiemeům a zůstane trvalým a názomým svědgctvím pro další
ggneraceotom,conaši pHkovénaVolyni vytvoňli. Jistě by vás mrzelo, kdyby na mapěby_lyneÚplnoati anepřesnoeť,právě_v okolívaši
rodné obce, ld€ré byste zapóěinili prú ry svojí nep_ozómoEtí, ď dokonce lh96tejno§tí. ÓAs NÁs TláČÍ, ALE MUSÍME BÝr PŘESNÍ l
ru-ĚrrxÉřÉ šĚ ioúó,}á .ie Ňxňnt rJsfex oůourrÝ. zAMysLETE sE, poRAĎTE sE, zA\upoMíNEJTE A J§TĚ sE vÁM poDAŘí Ho
VíPljllT.

Prosíme: vyplňto anketnílístek jen OVĚŘENÝM| tJDAJl, pozomě ho patňěně přeloáe, zalept€ a n€jpozději do 14 dnů_vhoďte do poštovní

schránky, Á'ketní lístek vratte i v tom případě, že o své obci nic nevfte, ale poznameneite to na něm. SPoEHÁME NA VÁs l Neodlepujte svoji

adresu l

Vaše odpovědi budEme sledovat a vyhodnocovat velmi pečlivě. Nenuíte nás, óychom Vám psali ještě jednou.

Dilkují redaktoř mapy
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